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บทคัดย่อ 
ก า ร วิ จั ย ค รั้ ง นี้ มุ่ ง ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ

ประสิทธิผลของโรงเรียนเปรียบเทียบความ
แตกต่างระหว่างประสิทธิผลของนักเรียน
ห้องเรียนพิเศษและห้องเรียนปกติ ค้นหาปัจจัย
ระดับนักเรียน ห้องเรียน และระดับโรงเรียนที่
มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนและ
สร้างรูปแบบความสัมพันธ์ของปัจจัยแบบพหุ
ระดับที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน
มัธยมศึกษาที่จัดการเรียนการสอน ประชากร
ได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ครู และ
ผู้บริหารโรงเรียนและผู้เกี่ยวข้องของโรงเรียน
มัธยมศึกษาที่จัดการเรียนการสอนห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาตร์ จ านวน 25 
โรงเรียน ประกอบด้วยนักเรียน 1,120 คน ครู 
261 คน และกลุ่มผู้บริหารโรงเรียนและ
ผู้เกี่ยวข้อง 105 คน กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียน 
1,018 คน ครู  237 คน และกลุ่มผู้บริหาร
โรงเรียนและผู้เกี่ยวข้อง 95 คน ซึ่งได้จากการ
เลือกตัวอย่างแบบเจาะจง ของระดับห้องเรียน

และระดับโรงเรียน ส าหรับระดับนักเรียน
ก าหนดนักเรียนทุกคนในห้องเรียนนั้นๆ ตัว
แปรในการวิจัยประกอบด้วย ตัวแปรเชิง
สาเหตุ 3 ระดับ ได้แก่ ปัจจัยระดับนักเรียน 
ปั จจั ยระดับห้องเรี ยน และปั จจั ยระดับ
โรงเรียน และตัวแปรตามได้แก่ ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ความพึงพอใจของครู  และ
ความสามารถในการพัฒนาปรับเปลี่ ยน
โรงเรียน โดยใช้แบบสอบถามจ านวน 4 ฉบับ  
สอบถามนักเรียน ครู ผู้บริหารโรงเรียน และ
ข้อมูลของโรงเรียน วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ และวิเคราะห์สมการ
โครงสร้างพหุระดับ  

ผลการวิจัย พบว่า ประสิทธิผลของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาที่จัดการเรียนการสอน
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 
โดยรวมมีประสิทธิผลอยู่ในระดับมาก การ
เปรียบเทียบประสิทธิผลของนักเรียนโรงเรียน
มัธยมศึกษาที่จัดการเรียนการสอนห้องเรียน
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พิ เศษวิทยาศาสตร์  – คณิตศาสตร์  และ
ห้องเรียนปกติ โดยรวมแตกต่างกัน ส าหรับ
ความสัมพันธ์ของปัจจัยแบบพหุระดับที่มี
อิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน มีดังนี้ 
ปัจจัยระดับนักเรียน พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนได้รับอิทธิผลทางตรงเชิง
บวกจากคุณภาพชีวิตด้านครอบครัวในเมือง
ของนักเรียน ปัจจัยระดับห้องเรียน พบว่า
พฤติกรรมการสอนของครูมีอิทธิพลทางตรง
เชิงบวก ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน และความพึงพอใจในงานของครู และ
ปั จจั ยระดับโรง เรี ยนพบว่ าพฤติ กรรม          
การบริหารการเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลทางตรง
เชิงบวกต่อ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน ความพึงพอใจในงานของครู  
 
ค าส าคัญ: ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – 
คณิตศาสตร์, ประสิทธิผล, สมการโครงสร้าง
พหุระดับ 
 
Abstract 
 This research aimed to study the 
compare the effectiveness schools between 
learning and teaching Science – Mathematic 
program and Normal program, causal factors 
that affect the school effective, and explore the 
validity of causal multilevel model. The 
sample consisted of 1018 students, 237 
teachers, and 95 school administrators in for 
learning and teaching Science – Mathematic 
program of the secondary education service 

area office 2 by purposive random sampling. 
The variables divided into 4 groups: 1) 
individuals’ level predictor variables 2) 
classes’ level predictor variables 3) schools’ 
level predictor variables and 4) dependent 
variables in effectiveness schools. The 
research instrument used in study were set of 
rating scale questionnaires on students, 
teachers, administrators, and schools. The data 
were analyzed by using percentage, mean, 
standard deviation, correlation coefficient, and 
multilevel structural equation model. 
 The findings were as follows: The 
effectiveness schools for learning and teaching 
Science – Mathematic program of the 
secondary education service area office 2 were 
rate at a most level. The effectiveness Science 
– Mathematic program and Normal program 
were significantly different. And, The variable 
affecting most positively effectiveness schools 
for learning and teaching Science – 
Mathematic program of the secondary 
education service area office 2 was positive 
“student family quality” on an individual level, 
Positive “teacher teaching” “teacher job” on a 
class level, Positive “administrator change 
management” on a school level.  
 
Keywords: Science – Mathematic program, 
Effectiveness, Multilevel Structural 
Equation Model  
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บทน า 
 การศึกษาของประเทศถือได้ว่าเป็น
การบริการอย่างหนึ่งของรัฐ (Public Service)
ซึ่งตามหลักเศรษฐศาสตร์สมัยใหม่กระบวนการ 
ทางการศึกษาเปน็กระบวนการผลิต (Production 
Process) ชนิดหนึ่ง ซึ่งจะช่วยเปลี่ยนแปลง
มนุษย์ให้มีคุณภาพดีขึ้น ประชาชนจึงต้องการ
พัฒนาคุณภาพของตนเอง ส่วนรัฐบาลก็
ต้องการพัฒนาคนเพื่อไปพัฒนาประเทศ 
ส าหรับสังคมเช่นเดียวกัน คือ มีความต้องการ
พัฒนาคนเพื่อเข้ามารับช่วงดูแลและพัฒนาให้
สังคมและเอกลักษณ์ของสังคมมีความยั่งยืน 
ปัจจัยหรือสิ่งที่ท าให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
ของบุคคล รัฐบาล สังคมอย่างมีประสิทธิภาพ   
ก็คือการศึกษา การศึกษาจึงถูกก าหนดเป็น
เครื่องมือของรัฐ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 ได้ก าหนด
หลักการและแนวทางในการจัดการศึกษาของ
ประเทศ เพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา
จากสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา 
เศรษฐกิจ และสังคม ตลอดทั้งเทคโนโลยี
อย่างรวดเร็ว การปรับปรุงการศึกษา เพื่อให้
เกิดประโยชน์จึงเป็นการปฏิรูปการศึกษาของ
ประเทศ ทั้งระบบตามที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบัน 
โรงเรียนจึงเป็นเครื่องมือส าคัญของรัฐในการ
จัดการศึกษาในระบบที่ใช้พัฒนาเด็กและ
เยาวชนให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถใน
การด ารงชีวิต และพัฒนาประเทศชาติในที่สุด 
ดังนั้น โรงเรียนจึงปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่

ตามที่พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ได้ก าหนด
ไว้โดยมุ่งหวังในอนาคตจะต้องพัฒนาปัจเจก
บุคคลให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะ มีสติ 
มีความฉลาดทางอารมณ์ ปรับตัวเพื่ออยู่
ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข ค านึงถึง
ความแตกต่างระหว่างบุคคล ตามความถนัด
เพื่อให้เกิดความช านาญการมีทักษะชีวิต มี
ภูมิคุ้มกัน ด ารงตนเป็นพลเมืองและพลโลกที่
ดี ในทางปฏิบัติโรงเรียนจึงจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนอย่างหลากหลาย ทั้งในระดับหลักสูตร 
โครงการกิจกรรมในการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา  โดย เฉพาะอย่ า งยิ่ งตามที่
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติระบุสิทธิ
ของเด็กที่มีความสามารถพิเศษในมาตรา 10 
(วรรค 4) ว่า “การจัดการศึกษาส าหรับบุคคล
ที่มีความสามารถพิเศษต้องจัดในรูปแบบที่
เหมาะสมโดยค านึงถึงความสามารถของ
บุ คคลนั้ น ” และมาตรา  28  “หลักสู ต ร
การศึกษาต่างๆรวมทั้งหลักสูตรการศึกษา
ส าหรับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษต้องมี
ลักษณะหลากหลายทั้งนี้ให้จัดตามความ
เหมาะสมของแต่ละระดับ โดยมุ่งพัฒนา
คุณภาพชีวิตของบุคคลให้เหมาะสมแก่วัย
และศักยภาพ” (ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2553 : 15 – 16) 
โรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 มีโรงเรียน
อยู่ในสังกัดจ านวน 52 โรงเรียน ได้จัดการ
เรียนการสอนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – 
คณิตศาสตร์ เพื่อสนองต่อพระราชบัญญัติ
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การศึกษาแห่งชาติและความต้องการของ
ผู้เรียน จ านวน 32 โรงเรียน แต่เมื่อวันที่ 9 
ตุลาคม 2558 คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  เขต 2 ได้ประชุมตามระเบียบวาระ
การประชุม พิจารณาให้ความเห็นชอบโรงเรียน
ที่ได้เปิดท าการจัดการเรียนการสอนห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ และทางด้าน
ภาษามาแล้วได้ของดจัดการเรียนการสอน
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 จ านวน 7 โรงเรียน ตาม
เหตุผลบางประการของโรงเรียน และในวาระ
การประชุมดังกล่าวได้พิจารณาเห็นชอบให้
โรงเรียนที่ขอจัดการเรียนการสอนห้องเรียน
พิ เศษในปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป อีก 
จ านวน 7 โรงเรียน ซึ่งจะเห็นได้ว่าการของด
จัดการเรียนการสอนและบางโรงเรียนได้ขอ
จัดการเรียนการสอนเพิ่มเติม หรือบางโรงเรียน
ขอเปลี่ยนแปลงนั้น อาจจะเป็นเพราะเหตุผล
ด้านปริมาณจ านวนนักเรียนหรือคุณภาพผู้เรียน 
ปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาในด้านประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของโรงเรียนที่จัดการเรียนการ
สอนห้องเรียนพิเศษ การประเมินประสิทธิผล
ของโรงเรียนมัธยมศึกษาที่จัดการเรียนการสอน
ห้องเรียนพิเศษจึงมีความส าคัญและจ าเป็นเพื่อ
ศึกษาว่าการด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนมี
ประสิทธิผลเป็นอย่ างไร อยู่ ในระดับใด 
ประกอบกับการด าเนินการพัฒนาผู้ เรียนมี
ปัจจัยใดบ้างที่สนับสนุน ทั้งปัจจัยในระดับ
โรงเรียน ซึ่งเป็นการบริหารจัดการ ปัจจัยใน
ระดับห้องเรียนโดยครู อาจารย์ที่จัดการเรียน
การสอนและปัจจัยในระดับนักเรียน ซึ่งเป็น
คุณลักษณะ สมรรถนะ หรือพฤติกรรมของ

ผู้เรียนเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผล
ของโรงเรียน 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาระดับประสิทธิผลของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาที่จัดการเรียนการสอน
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 2 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่าง
ระหว่างประสิทธิผลของนักเรียนโรงเรียน
มัธยมศึกษา ที่จัดการเรียนการสอนห้องเรียน
พิ เศษวิทยาศาสตร์  – คณิตศาสตร์  และ
ห้องเรียนปกติ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
 3.  เพื่อศึกษาปัจจัยในระดับนักเรียน 
ห้องเรียน และระดับโรงเรียน ที่มีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาที่จัดการ
เรียนการสอนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  – 
คณิตศาสตร์  สั งกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
 4. เพื่อสร้างรูปแบบความสัมพันธ์
ของปัจจัยแบบพหุระดับที่มีอิทธิพลต่อประ
สิทธิพลของโรงเรียนมัธยมศึกษาที่จัดการ
เรียนการสอนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – 
คณิตศาสตร์  สั งกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาตัวแปรเชิง
สาเหตุ 3 ระดับ ที่คาดว่าจะเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพล
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ต่อประสิทธิผลของโรงเรียน ปัจจัยระดับ
นักเรี ยนประกอบด้ วย คุณภาพชี วิ ตด้ าน
ครอบครัวในเมืองของนักเรียน พฤติกรรมการ
เรียนของนักเรียน พฤติกรรมการเรียนพิเศษ 
ปัจจัยระดับห้องเรียน การได้รับการสนับสนุน
ทางสังคมของครู พฤติกรรมการสอนของครู 
คุณภาพการสอนของครู ปัจจัยระดับโรงเรียน 
ความเป็นผู้น าทางวิชาการพฤติกรรมการบริหาร
การเปลี่ยนแปลง โดยมีประสิทธิผลของโรงเรียน 
มัธยมศึกษาที่จัดการเรียนการสอนห้องเรียน
พิ เศษวิทยาศาสตร์  – คณิตศาสตร์  สั งกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
เป็นตัวแปรตามในระดับนักเรียน ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ระดับห้องเรียนความพึงพอใจใน
งานของครู ระดับโรงเรียนความสามารถในการ
พัฒนาปรับเปลี่ยนโรงเรียนซึ่งตัวแปรตามได้ท า
การส ารวจความคิดเห็นจัดล าดับความส าคัญของ
ตัวแปรตามและก าหนดค่าน้ าหนักตัวแปรตาม
ดังกล่าวได้เป็น 5,3,2 ตามล าดับ 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัย เป็นผู้เกี่ยวข้องซึ่งกันและกันในโรงเรียน
มัธยมศึกษาที่จัดการเรียนการสอนห้องเรียน
พิ เศษวิทยาศาสตร์  – คณิตศาสตร์  สั งกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
จ านวน 25 โรงเรียน ประกอบด้วยนักเรียน 1,120 
คน ครู 261 คน และกลุ่มผู้บริหารโรงเรียนและ
ผู้เกี่ยวข้อง 105 คน กลุ่มตัวอย่างได้แก่นักเรียน 
1,018 คน ครู 237 คน และกลุ่มผู้บริหารโรงเรียน
และผู้ เกี่ยวข้อง 95 คน ซึ่งได้จากการเลือก
ตั วอย่ างแบบเจาะจง (Purposive Random 
Sampling)  ของระดับห้องเรียนและระดับ

โรงเรียน ส าหรับระดับนักเรียนก าหนดนักเรียน
ทุกคนในห้องเรียนนั้น เๆป็นกลุ่มเป้าหมาย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็น
แบบสอบถามจ านวน 4 ฉบับ ฉบับที่  1 
แบบสอบถามนักเรียน จ านวน 6 ตอน สอบถาม
เพื่อวัดตัวแปรที่เกี่ยวกับนักเรียนและครูมีค่า
ความเชื่อมั่นระหว่าง (.773 - .897) ฉบับที่  2 
แบบสอบถามครู จ านวน 5 ตอน สอบถามเพื่อวัด
ตัวแปรที่เกี่ยวกับครูและผู้บริหารโรงเรียนและ
โรงเรียนมีค่าความเชื่อมั่นระหว่าง (.798 - .955) 
ฉบับที่ 3 แบบสอบถามผู้บริหารโรงเรียน จ านวน 
3 ตอน สอบถามเพื่อวัดตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้บริหารโรงเรียนและโรงเรียนมีค่าความเชื่อมั่น
ระหว่าง (.921 - .955) โดยแบบสอบถามทั้ง 3 
ฉบับ ในบางตอนของแต่ระดับใช้สอบถามเพื่อ
วัดตัวแปรกลุ่มตัวอย่างข้ามระดับ ฉบับที่  4 
แบบสอบถามโรงเรียนจ านวน 1 ตอน เพื่อ
รวบรวมข้อมูลคะแนน O – NET  ของนักเรียน
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ และ
ห้องเรียนปกติ 
 การวิ เคราะห์ข้อมูลโดยใช้  ร้อยละ 
ค่ าเฉลี่ ย  ค่ าความเบี่ ยงเบนมาตรฐาน ค่ า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ และวิเคราะห์สมการ
โครงสร้างพหุระดับ   
 
ผลการวิจัย  
 1. ปร ะ สิ ท ธิ ผ ล ข อ ง โ ร ง เ รี ย น
มัธยมศึกษาที่จัดการเรียนการสอนห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
เมื่อพิจารณาค่าน้ าหนักตัวแปรเท่ากันซึ่งมีค่า
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เท่ากับ 1 ประสิทธิผลของโรงเรียนโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน ความสามารถในการพัฒนา
ปรับเปลี่ยนโรงเรียน ความพึงพอใจในงานของ
ครูและผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนักเรียน   
 เมื่อพิจารณาระดับประสิทธิผลของ
โรงเรียน ระดับนักเรียนจากค่าน้ าหนักเท่ากับ 5 
พบว่า ค่าเฉลี่ยประสิทธิผลอยู่ในระดับมาก  
ระดับห้องเรียนหรือครูจากค่าน้ าหนักเท่ากับ 3 
พบว่า ค่าเฉลี่ยประสิทธิผลอยู่ในระดับน้อย  
ส่วนระดับโรงเรียนหรือผู้บริหารจากค่ า
น้ าหนักเท่ากับ 2 พบว่า ค่าเฉลี่ยประสิทธิผลอยู่
ในระดับน้อย 
 2. การเปรียบเทียบความแตกต่าง
ระหว่างประสิทธิผลของนักเรียนห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ และห้องเรียนปกติ 
ปีการศึกษา 2555-2557 พบว่าประสิทธิผลของ
นั กเรี ยนห้ องเรี ยนพิ เศษวิ ทยาศาสตร์  – 
คณิตศาสตร์ โดยรวมแตกต่างจากห้องเรียนปกติ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกปี
การศึกษาเมื่อพิจารณาจากกลุ่มตัวอย่างของ
โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ที่มีผลการทดสอบ  
O–NET เป็นราย เมื่อเปรียบเทียบ 3 ปีการศึกษา
ในจ านวน 16 โรงเรียน โรงเรียนที่ห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์มีประสิทธิผล
ของนักเรียนแตกต่างกับห้องเรียนปกติอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีจ านวน 9 โรง  
ส่วนอีก 5 โรงเรียนมีห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
– คณิตศาสตร์ แตกต่างกับห้องเรียนปกติอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อเปรียบเทียบ 2 

ปีการศึกษา ส าหรับอีก 2 โรงเรียนมีห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ แตกต่างกับ
ห้องเรียนปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 เมื่อเปรียบเทียบปีการศึกษาเดียว ส่วน
โรงเรียนที่มีผลการทดสอบ O – NET ไม่ครบทั้ง 
3 ปีการศึกษา จ านวน 6 โรงเรียน มี 4 โรงเรียนที่
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
แตกต่างกับห้องเรียนปกติอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 ส่วนอีก 2 โรงเรียนนั้นแตกต่าง
กันอย่างไม่มีนัยส าคัญ  
 3.  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผล
ของโรงเรียนมัธยมศึกษาที่จัดการเรียนการสอน
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ดังนี้ 
1) ระดับนักเรียน  พบว่า คุณภาพชีวิตด้าน
ครอบครัวในเมืองของนักเรียน มีอิทธิพล
โดยรวมเชิงบวกและขนาดอิทธิพล .152 ทางตรง
เชิงบวกมีขนาดอิทธิพล .115 และอิทธิพล
ทางอ้อมเชิงบวกมีขนาดอิทธิพล .037 แสดงว่า
เมื่อมีคุณภาพชีวิตด้านครอบครัวในเมืองของ
นักเรียนสูงจะมีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนสูงขึ้นด้วย ส่วนพฤติกรรการเรียน
ของนักเรียนมีอิทธิพลโดยรวมเชิงบวกมีขนาด
อิทธิพล .090 ทางตรงเชิงบวกมีขนาดอิทธิพล 
.090 แสดงว่าเมื่อมีพฤติกรรมการเรียนของ
นักเรียนที่ดีจะมีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนสูงขึ้นด้วยและพฤติกรรมการเรียน
พิเศษของนักเรียนมีอิทธิพลโดยรวมเชิงบวกมี
ขนาดอิทธิพล .044 ทางตรงเชิงบวกมีขนาด
อิทธิพล .039 และอิทธิพลทางอ้อมเชิงบวกมี
ขนาดอิทธิพล .005 แสดงว่า เมื่อมีพฤติกรรมการ
เรียนพิเศษสูงจะส่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วย 
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2) ระดับห้องเรียนพบว่า การได้รับการสนับสนุน
ทางสังคมของครูมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกมี
ขนาดอิทธิพล .773 และพฤติกรรมการสอนของ
ครู มีอิทธิพลโดยรวมเชิงบวกต่อความพึงพอใจ
ในงานของครู แสดงว่าเมื่อครูมีการได้รับการ
สนับสนุนทางสังคมสูงและมีพฤติกรรมการ
สอนดีจะมีผลต่อความพึงพอใจในงานของครูดี
ไปด้วย ส่วนพฤติกรรมการสอนของครูมี
อิทธิพลโดยรวมเชิงบวกมีขนาดอิทธิพล 2.005 มี
อิทธิพลทางตรงเชิงบวก มีขนาดอิทธิพล .980 
แสดงว่า เมื่อครูมีพฤติกรรมการสอนดีจะมีผล  
ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนด้วย            
3) ระดับ โรงเรียน พบว่า พฤติกรรมการบริหาร 
การเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลโดยรวมเชิงบวกมี
ขนาดอิทธิพล .856 ทางตรงเชิงบวกมีขนาด
อิทธิพล .856 ต่อความสามารถในการพัฒนา
ปรับเปลี่ยนโรงเรียนและมีอิทธิพลโดยรวมเชิง
บวกมีขนาดอิทธิพล .824 ทางตรงเชิงบวกมี
ขนาดอิทธิพล .824 ต่อความพึงพอใจในงานของ
ครูและมีอิทธิพลโดยรวมเชิงบวกมีขนาด
อิทธิพล .657 ทางตรงเชิงบวกมีขนาดอิทธิพล 
.657 ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
แสดงว่า เมื่อผู้บริหารโรงเรียนมีพฤติกรรม        
การบริหารการเปลี่ยนแปลงสูงจะมีผลต่อ
ความสามารถในการพัฒนาปรับเปลี่ยนโรงเรียน 
ความพึงพอใจในงานของครูและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้นด้วย และ      
4) เมื่อพิจารณาปัจจัยโดยรวมทุกระดับ ด้าน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน พบว่า  
คุณภาพชีวิตด้านครอบครัวในเมืองของนักเรียน 
มีอิทธิพลโดยรวมเชิงบวกและขนาดอิทธิพล 

.461  ทางตรงเชิงบวกมขีนาดอิทธิพล .461  แสดง
ว่าเมื่อมีคุณภาพชีวิตด้านครอบครัวในเมืองของ
นักเรียนสูงจะมีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนสูงขึ้นด้วย ส่วนพฤติกรรมการสอน
ของครูมีอิทธิพลทางอ้อมเชิงบวกมีขนาด
อิทธิพล .778 และความพึงพอใจในงานของครูมี
อิทธิพลโดยรวมเชิงบวกมีขนาดอิทธิพล .461 
ทางตรงเชิงบวกมีขนาดอิทธิพล .461 แสดงว่า 
พฤติกรรมการสอนของครูและ ความพึงพอใจใน
งานของครูสูงจะส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนให้สูงขึ้นด้วย 

4.  รูปแบบความสัมพันธ์ของปัจจัย
แบบพหุระดับที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาที่จัดการเรียนการสอน
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ สรุป
ได้ดังนี้  1) ปัจจัยท านายระดับนักเรียน เมื่อ
พิจารณาขนาดอิทธิพลของปัจจัยท านายระดับ
นักเรี ยนที่ มี อิทธิพลต่อประสิทธิผลของ
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 
พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ได้รับอิทธิผลทางตรงเชิงบวกจากคุณภาพชีวิต
ด้านครอบครัวในเมืองของนักเรียน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 ส่วนพฤติกรรม
การเรียนของนักเรียน และพฤติกรรมการเรียน
พิเศษมีอิทธิพลทางบวกอย่างไม่มีนัยส าคัญทาง
สถิติ ที่ระดับ .01 อธิบายได้ว่าเมื่อนักเรียนมี
คุณภาพชีวิตด้านครอบครัวในเมืองของนักเรียน 
พฤติกรรมการเรียนของนักเรียน และพฤติกรรม
การเรียนพิเศษสูง จะมีผลท าให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนสูงด้วยเช่นกัน             
2) ปัจจัยท านายระดับห้องเรียน เมื่อพิจารณา
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ขนาดอิทธิพลของปัจจัยท านายระดับห้องเรียน 
ที่มีอิทธิพลประสิทธิผลของห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ พบว่า พฤติกรรม
การสอนของครูมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวก ต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน และความ
พึงพอใจในงานของครู อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ .01 อธิบายได้ว่า เมื่อพฤติกรรมการสอน
ของครูสูง จะมีผลท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และความพึงพอใจในงานของครูสูงด้วยเช่นกัน 
ในขณะที่คุณภาพการสอนของครูมีอิทธิพล    
เชิงบวกต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
และต่อความพึงพอใจในงานของครู อย่างไม่มี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 อธิบายได้ว่า 
คุณภาพการสอนของครูไม่ส่งผลต่อความพึง
พอใจในงานของครู และ 3) ปัจจัยท านายระดับ
โรงเรียน เมื่อพิจารณาขนาดอิทธิพลของปัจจัย

ท านายระดับโรงเรียนที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผล
ของโรงเรียนมัธยมศึกษาที่จัดการเรียนการสอน
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 
พบว่า พฤติกรรมการบริหารการเปลี่ยนแปลงมี
อิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อ ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียน ความพึงพอใจในงานของครู
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมี
อิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความสามารถในการ
พัฒนาปรับเปลี่ยนโรงเรียนอย่างไม่มีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01  อธิบายได้ว่า พฤติกรรม 
การบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน 
มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนทุกระดับ 
ดังนั้นรูปแบบความสัมพันธ์ของปัจจัยแบบพหุ
ระดับที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน
มัธยมศึกษาที่จัดการเรียนการสอนห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ เป็นดังนี้ 

 

 
2 = 158.455 , df = 95 , p = .000 , 2 /df = 1.668, CFI = .953 , TLI = .939, RMSEA = .022 , SRMR = .031 ( Mplus 6.12 ) 

ภาพที่ 1 รูปแบบความสัมพนัธ์ของปัจจัยแบบพหุระดับทีม่ีอิทธิพลต่อประสิทธิพลของโรงเรียน 
มัธยมศึกษาทีจ่ัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร ์– คณิตศาสตร์ 
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จากรูปแบบความสัมพันธ์ของปัจจัย
แบบพหุระดับที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิพล
ของโรงเรียนมัธยมศึกษาที่จัดการเรียนการ
สอนห้ อ ง เ รี ย นพิ เ ศ ษ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์  – 
คณิตศาสตร์  อธิบายได้ว่า  1) ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน (S – GPA) มีปัจจัย
คุณภาพชีวิตด้านครอบครัวในเมืองของ
นั ก เ รี ย น  ( S – FQUL)  เ ป็ น ปั จ จั ย ที่ มี
ความสามารถในการท านายได้ร้อยละ 73 
อย่ า งมีนั ยส า คัญทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ  . 0 1 
พฤติกรรมการเรียนของนักเรียน (S – BEH) 
มีความสามารถในการท านายได้ร้อยละ 18 
และพฤติกรรมการเรียนพิเศษของนักเรียน   
(S – TU) มีความสามารถในการท านาย      
ได้ร้อยละ 16 แต่คุณภาพชีวิตด้านครอบครัว   
ใ น เ มื อ ง ข อ ง นั ก เ รี ย น  ( S – FQUL)  มี
ความสามารถในการท านายโดยส่งผ่าน
พฤติกรรมการเรียนพิเศษ (S – TU) มี
ความสามารถในการท านายได้ร้อยละ 5 และ
ส่งผ่านไปยังพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน 
(S – BEH) มีความสามารถในการท านายได้
ร้อยละ 16 พฤติกรรมการสอนของครู (T – 
TEA)  เป็นปัจจั ยมีความสามารถในการ
ท านายได้ร้อยละ 48 อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 คุณภาพการสอนของครู    
(T – QUL) มีความสามารถในการท านายได้
ร้อยละ 17 แต่พฤติกรรมการสอนของครู      
(T – TEA) มีความสามารถในการท านายโดย
ส่งผ่านคุณภาพการสอนของครู (T – QUL) มี
ความสามารถในการท านายได้ร้อยละ 17 
พฤติกรรมการบริหารการเปลี่ยนแปลงของ

ผู้บริหารโรงเรียน (AD – CHM) เป็นปัจจัยที่
มีความสามารถในการท านายได้ร้อยละ 82 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  2)  
ความพึงพอใจในงานของครู (T – JOB) มี
ปัจจัยพฤติกรรมการสอนของครู (T – TEA) 
เป็นปัจจัยที่มีความสามารถในการท านายได้
ร้อยละ 87 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 คุณภาพการสอนของครูมีความสามารถ
ในการท านายได้ร้อยละ 2 แต่พฤติกรรมการ
สอนของครู (T – TEA) มีความสามารถใน
การท านายโดยส่งผ่านคุณภาพการสอนของ
ครู (T – QUL) มีความสามารถในการท านาย
ได้ร้อยละ 17 พฤติกรรมการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน (AD – 
CHM) เป็นปัจจัยที่มีความสามารถในการ
ท านายได้ร้อยละ 66 อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 และ 3) ความสามารถในการ
พัฒนาปรับเปลี่ยนโรงเรียน (AD – ADAP) มี
ปัจจัยพฤติกรรมการบริหารการเปลี่ยนแปลง
ของผู้บริหารโรงเรียน (AD – CHM) เป็นปัจจัย
ที่มีความสามารถในการท านายได้ร้อยละ 21 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
การอภิปรายผล  

จากผลการวิ จั ยดั งกล่ าวสามารถ
อภิปรายผลได้ดังต่อไปนี้  ประสิทธิผลของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาที่จัดการเรียนการสอน
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก อันเนื่องมาจาก
การบริหารจัดการโรงเรียนนั้นจะต้องอาศัย
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ความร่ วมมือจากผู้ เกี่ ยวข้องทุกฝ่ าย เพื่ อ
ด าเนินการวางแผน ร่วมคิด ร่วมท า น าปฏิบัติ
ไปสู่การพัฒนา วิเคราะห์ปัญหาความต้องการ
ของชุมชน เพื่อน าสู่การปรับปรุงเปลี่ยนแปลง 
เป็นผู้น าในการก าหนดเป้าหมาย โครงสร้าง
กระบวนการในการบริหารโรงเรียน ความสามารถ 
ในการพัฒนาปรับเปลี่ยนโรงเรียนจึงอยู่ใน
ระดับมาก จึงเป็นผลรวมความส าเร็จส่งผลให้
ความพึงพอใจในงานของครูอยู่ในระดับมาก
ด้วย และส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน ประสบความส าเร็จมีประสิทธิผลอยู่
ในระดับมากเช่นกัน ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัย
ของ กมลวรรณ ชัยวานิชศิริ (2536 : 16 ; Hoy 
and Miskel 1985 : 383, 2005 : 297) ประกอบ
กับเมื่อครูมีความพึงพอใจในงานอันเกิดจาก
การได้รับการสนับสนุนทางสังคมอยู่ในระดับ
มาก และมีพฤติกรรมการสอนดี การสอนมี
คุณภาพ ย่อมส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนด้วย สอดคล้องกับวิชัย วงษ์ใหญ่ 
(2537 : 76) ; สมจิตร  อุดม  (2547 : 202) และ
เมื่อนักเรียนมีสภาพครอบครัวชีวิตในเมืองอยู่
ในระดับดี มีพฤติกรรมการเรียนดี ย่อมส่งผล
ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนด้วย  
(นรากร พลหาญ. 2556 : 96 – 105)  

การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง
ประสิทธิผลของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา 
ที่ จั ดการเรี ยนการสอนห้ อง เรี ยนพิ เศษ
วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ และห้องเรียนปกติ 
โดยการเปรียบเทียบจากคะแนน O – NET ใน 5 
กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก พบว่า ประสิทธิผล
ของนักเรียนห้องเรียนพิเศษและห้องเรียนปกติ

แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 นั้น อันเนื่องมาจากกลุ่มนักเรียนห้องเรียน
พิเศษได้มาจากการสอบคัดเลือก นักเรียนที่มี
ความรู้ความสามารถ ความสนใจ ความถนัด 
เป็นการเฉพาะวิชาและสอบคัดเลือกนักเรียน
ก่อนห้องเรียนปกติ ย่อมได้มีโอกาสคัดเลือก
นักเรียนประกอบกับการจัดห้องเรียนต้องมี
นักเรียนไม่เกินห้องละ 36 คน จัดการเรียนการ
สอนเป็นการเฉพาะทั้งหลักสูตร ครูอาจารย์ 
วัสดุอุปกรณ์และประการส าคัญ นักเรียน    
กลุ่มนี้จะไม่มีการรับนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ 
(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 
2553 : 7-8, 27-28, 34, 53-81) อันย่อมจะส่งผล
ให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีความแตกต่างกัน 
แต่จากการวิจัย พบว่า มีบางโรงเรียนในบางปี
การศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่แตกต่าง
กันอาจจะมาจากปัจจัยด้านการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนการสอนของครูอาจารย์ ซึ่ง
มีอิทธิพลส่งผลทั้งทางตรงและทางอ้อม  

ผลการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิผลของจัดการเรียนการสอนห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ พบว่า ปัจจัย
ที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนระดับ
นั ก เรี ยน  โดยมีปั จจั ยคุณภาพชี วิ ตด้ าน
ครอบครัวในเมืองของนักเรียน มีอิทธิพล
โดยรวมเชิงบวกทางตรงและทางอ้อมเชิงบวก
ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน แสดง
ว่า เมื่อนักเรียนมีคุณภาพชีวิตด้านครอบครัวใน
เมืองที่ สมาชิกมีความรับผิดชอบต่อกัน
ไว้วางใจซึ่งกันและกันมีปัญหาต่างๆปรึกษากัน
ได้เป็นที่พึ่งได้ มีความอบอุ่นผูกพันช่วยเหลือ
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ดูแลรับผิดชอบเอาใจใส่ตามความต้องการและ
จ าเป็นของนักเรียนมีความภาคภูมิในครอบครัว 
มีความพึงพอใจในชีวิตที่เป็นอยู่โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งนักเรียนเป็นคนส าคัญของครอบครัว
เสมอจึงส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักเรียน (กรมสามัญศึกษา 2543 : บทคัดย่อ) 
ส่วนพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนมีอิทธิพล
โดยรวมเชิงบวกและทางตรงเชิงบวกต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน แสดงว่า 
เมื่อนักเรียนมีความเข้าใจและทบทวนบทเรียน
ก่อนทีจ่ะเรียนในแต่ละครั้ง สนใจ ตั้งใจเข้าร่วม
กิจกรรม สอบถามครูอาจารย์เมื่อเรียนไม่เข้าใจ
หรือเมื่อมีข้อสงสัยเสมอ วางแผนเตรียมการ
เรียนในแต่ละวันและแต่ละสัปดาห์ ด าเนิน
กิจกรรมงานต่างๆที่ได้รับมอบหมายจากครู
อาจารย์ตลอดทั้งใช้เวลาว่างแสวงหาความรู้
เพิ่มเติมเสมอจะส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียน (พิมพ์อร  สดเอี่ยม 2547 : 
290) ส าหรับพฤติกรรมการเรียนพิเศษนั้นมี
อิทธิพลโดยรวมเชิงบวกทางตรงและทางอ้อม
เชิงบวกต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แสดงว่า
เมื่อนักเรียนมีพฤติกรรมการเรียนพิเศษหรือ
กวดวิชาเพิ่มเติมความรู้จะส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน (บุญเรือน  หมั่น
ทรัพย์ 2538 : 106 , นรากร  พลหาญ. 2556 : 96 
– 105 ; ฟาง หมี่ ควิน และภารดี อนันต์นาวี 
2556 : 166 – 177) ส าหรับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิผลของโรงเรียนระดับห้องเรียน โดยมี
ปัจจัยการได้รับการสนับสนุนทางสังคมของครู
มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความพึงพอใจใน
งานของครู แสดงว่าเมื่อครูได้รับการช่วยเหลือ

แก้ไขปัญหาให้ค าแนะน า ข้อคิด รับฟังความ
คิดเห็น ไว้วางใจในการท างานของครู ให้
ก าลังใจ อภัยเมื่อผิดพลาด ไม่รังเกียจ ดูหมิ่น 
เปิดเผยข้อมูลข่ าวสารและจัดสวัสดิการ
ช่วยเหลือยกย่องเชิดชูเกียรติครู จะส่งผลต่อ
ความพึงพอใจในงานของครู (Smith 1992 : 7, 
Hoy and Miskel 1989 : 383 ; 2005 : 339) ส่วน
พฤติกรรมการสอนของครูมีอิทธิพลทางตรง
เชิงบวกต่อความพึงพอใจของครู แสดงว่าเมื่อ
ครูมีพฤติกรรมการสอนด้วยการจัดบรรยากาศ
ในห้องเรียนน่าสนใจ จัดท ารายละเอียดเป็น
แผนการสอนจัดการเรียนรู้ใช้สื่อการสอน มี
วิธีการที่หลากหลายให้นักเรียนลงมือปฏิบัติ 
ทดสอบย่อย ตรวจงาน การบ้านอย่างสม่ าเสมอ 
รับฟังความคิดเห็นและใช้กริยาวาจาที่สุภาพจะ
ส่งผลต่อความพึงพอใจในงานของครู (บัณฑิต 
แท่นพิทักษ์ 2540 :15 ; Kossen 1991 : 53) 
ส าหรับพฤติกรรมการสอนของครูมีอิทธิพล
โดยรวมและทางตรงเชิงบวกต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน แสดงว่า เมื่อครูมี
พฤติกรรมดีดังที่กล่าวมาข้างต้นจะส่งผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอีกด้วย (นรากร  พล
หาญ. 2556 : 96 – 105 ; ฟาง หมี่ ควิน, ภารดี 
อนันต์นาวี 2556 : 166 – 177) และปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนระดับ
โรงเรียน โดยมีพฤติกรรมการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมีอิทธิพล
โดยรวมและทางตรงเชิงบวกต่อความสามารถ
ในการพัฒนาปรับเปลี่ยนโรงเรียน แสดงว่าเมื่อ
ผู้บริหารโรงเรียนมีพฤติกรรมวางแผนเพื่อ
เปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ เป็นผู้น าการปรับเปลี่ยน 
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ระดมความคิดเห็นจากทุกส่วน ส่งเสริมครู
อาจารย์  สร้างศรัทธา แสวงหาข้อมูล เชิญ
นักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้แก่ครู
อาจารย์ ก าหนดเป้าหมายงาน ภารกิจต่างๆ
ร่วมกัน ถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ สร้างการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคตให้เห็นเด่นชัด ให้ครู
และผู้เกี่ยวข้องทราบปรับปรุงพัฒนาบุคลากร
ส่งเสริมความก้าวหน้า มีความโปร่งใส เปิดเผย
ข้อมูลให้ทราบทั่วกันจะส่งผลต่อความสามารถ
ในการพัฒนาปรับเปลี่ยนโรงเรียน (Hoy and 
Miskel 1989 : 380 ; 2005 : 392) และยังมี
อิทธิพลโดยรวมและทางตรงเชิงบวกต่อความ
พึงพอใจในงานของครูและผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนอีกด้วย แสดงว่าเมื่อผู้บริหารโรงเรียนมี
พฤติกรรมการบริหารการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
ข้างต้นจะส่งผลต่อความสามารถในการพัฒนา
ปรับเปลี่ยนโรงเรียน ความพึงพอใจในงานของ
ครูและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  
อีกด้วย (นรากร  พลหาญ 2556 : 96 – 105 ; ฟาง 
หมี่ ควิน และภารดี อนันต์นาวี 2556 : 166 – 
177) 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยนี้  พบว่า พฤติกรรม 
การบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
โรงเรียน เป็นปัจจัยระดับโรงเรียนที่มีอิทธิพล
ต่อความสามารถในการพัฒนาปรับเปลี่ยน
โรงเรียน ซึ่งมีความสามารถในการท านายได้
ร้อยละ 21 เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึง
พอใจในงานของครู ซึ่งมีความสามารถในการ
ท านายได้ร้อยละ 66 และเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพล

ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ซึ่งมี
ความสามารถในการท านายได้ร้อยละ 82 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
ควรจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการ
บริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน
เป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิผลของโรงเรียนทุกระดับ พฤติกรรม
การสอนของครูเป็นปัจจัยระดับห้องเรียนที่มี
อิทธิพลต่อความพึงพอใจในงานของครู ซึ่งมี
ความสามารถในการท านายได้ร้อยละ 87 เป็น
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียน ซ่ึงมีความสามารถในการท านาย
ได้ร้อยละ 48 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 ควรจัดกิจกรรมพัฒนาเสริม
ศักยภาพการสอนของครูให้มากยิ่งขึ้น เพราะ
เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของ
โรงเรียนในระดับห้องเรียนและระดับนักเรียน  
และพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนเป็นปัจจัย
ระดับนักเรียน ที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ซึ่งมีความสามารถท านายได้ร้อย
ละ 18 ส่วนปัจจัยอื่นๆ นั้น มีความสามารถใน
การท านายได้สูง แต่เป็นปัจจัยที่ไม่สามารถ
ควบคุมได้โดยตรง แต่มีอิทธิพลทางตรงและ
ทางอ้อม โรงเรียนควรอบรมดูแลนักเรียนให้
ความอบอุ่นเพื่อส่งผลทางอ้อม ส่วนพฤติกรรม
การเรียนของนักเรียนนั้นครูอาจารย์จะต้องให้
การดูและเอาใจใส่เป็นพิเศษ  
 ส า นั ก ง าน เ ขตพื้ นที่ ก า ร ศึ ก ษ า
มัธยมศึกษา เขต 2 ควรวางแผน ก าหนดเป็น
นโยบายในการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร
โรงเรี ยนโดยรวม ในด้ านความสามารถ          



               JOURNAL  OF  NAKHONRATCHASIMA  COLLEGE              Vol.10  No.2  July – December  2016            . 
 

 

309 

ในการบริหารการเปลี่ยนแปลงรวมทั้งรอง
ผู้อ านวยการหัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษ
ต่างๆ ด้านการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการเรียน
การสอนโดยอาศัยครูที่มีความเชี่ยวชาญจาก
สถาบันอุ ดมศึ กษา  ส านั กงานเขตพื้ นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ควรร่วมมือกับ
โรงเรียนพัฒนาศักยภาพการสอนของครู
อาจารย์โดยเน้นการคิด วิ เคราะห์  การจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนห้องเรียนพิเศษตาม
หลักการเรียนรู้ที่นักเรียนจะเชื่อมโยงพื้น
ฐานความรู้ เดิมบูรณาการกับความรู้ใหม่ที่
ได้รับจากการจัดกิจกรรมการศึกษาดูงานนอก
สถานที่ ครูอาจารย์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ต่างๆควรจะได้สอนวิธีเรียนให้กับนักเรียน 
เพราะธรรมชาติแต่ละวิชาจะแตกต่างกัน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียนที่มีห้องเรียนพิเศษ
และห้องเรียนปกติ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่
แตกต่างกัน โรงเรียนควรให้มีการประเมิน
พฤติกรรมการสอนของครูอาจารย์และคุณภาพ
การสอนโดยนักเรียนเพื่อน ามาพัฒนาปรับปรุง 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 
และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 2  ควรจั ดกิ จกรรมการแลกเปลี่ ยน
ประสบการณ์การบริหารโครงการห้องเรียน

พิ เศษจากโรงเรียนที่มีประสิทธิผลและที่
ประสบปัญหาในการบริหารจัดการ เพื่อลด
ความเสี่ยงในการด าเนินโครงการห้องเรียน
พิเศษในอนาคต 
 ส าหรับข้อเสนอแนะในการวิจัยต่อไป 
ควรศึกษาประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 2 อย่างต่อเนื่อง ค้นหาปัจจัยและตัวแปร
ประสิทธิผลอื่นเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
และครอบคลุม ควรศึกษาประสิทธิผลของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ที่จัดการเรียนการ
สอนห้องเรียนพิเศษความสามารถทางวิชาการ
อื่นๆ ควรศึกษารูปแบบการพัฒนาผู้เรียนด้วย
กิจกรรมที่ส่งเสริมความสามารถในด้านทักษะ 
กระบวนการวิทยาศาสตร์  และควรศึกษา
รูปแบบการพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนและครู
อาจารย์ส าหรับโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอน
ห้องเรียนพิเศษเป็นการเฉพาะ 
 
กิตติกรรมประกาศ 
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